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O mês que passou

O Ibovespa caiu 3,4% em agosto...

...enquanto o dólar subiu a 5,49/real...

...e a curva de juros abriu.

Diante do aumento da percepção de risco pelo mercado, a curva de juros futuro para o vértice de
janeiro/31 abriu 79 pontos-base, para 7,71%, enquanto o dólar subiu 5%

Como ler o gráfico da curva de juros: “Preço do dinheiro no tempo”. A curva de juros é a representação
gráfica dos juros de um conjunto de títulos de renda fixa, emitidos pelo governo, ao longo do tempo. No
geral, empréstimos mais longos demandam uma taxa de juros maior do que os mais curtos devido aos
riscos do futuro e por isso, a curva é inclinada para cima. Mas há momentos em que essa curva também
pode ser negativamente inclinada (invertida), como aconteceu ano passado nos EUA. Naquele momento,
o mercado precificava o começo de um rápido ciclo de corte de juros pelo Fed (Banco Central
americano), seguindo preocupações com uma potencial recessão.

O MÊS QUE PASSOU

E X C L U S I V O

O que são essas letras?
CDI: taxa de juros cobrada em depósitos interbancários, usado como indexador para crédito bancário
IDA-DI: índice que mede o comportamento das debêntures que pagam juros indexados à taxa DI
IRFM e IRFM+: representam os juros pagos por títulos públicos com prazo de até um ano e de mais de
um ano, respectivamente
IMA-B: juros pagos por títulos públicos indexados à inflação (IPCA)
IDA-IPCA: juros pagos por debêntures atreladas ao IPCA
IHF Anbima: índice de referência para fundos multimercados mais representativos no Brasil. Seu nome
vem de “Índice de Hedge Funds”
MSCI ACWI: representa a performance dos mercados acionários mundiais, com 3.000 empresas de 23
países desenvolvidos e 26 emergentes
S&P 500: um dos principais índices de ações dos EUA
Esse gráfico mostra quanto cada um desses ativos e índices acumulou de retorno em um mês e um ano.

Olhando para frente

Os mercados se recuperaram bem do pico das quedas por conta da pandemia, o Ibovespa por
exemplo já sobe 56% da mínima do ano (23 de março). E como isso aconteceu?

A combinação de juros mais baixos, melhora nas curvas do Covid-19 pelo mundo e as reaberturas
econômicas são fatores que impulsionaram as bolsas, mas o principal que sustentou essa
retomada: injeção fiscal e monetária.

Bancos centrais e governos ao redor do mundo “deram as mãos” para combater os efeitos
econômicos desse vírus, com largas injeções de capital na economia. O protagonista desse
movimento sem dúvida foi o Fed (BC americano), com a maior injeção já vista na história,
colocando a “maquininha” de dólares para funcionar.

Mas esses estímulos não serão mais novidade no segundo semestre, pelo menos não na mesma

magnitude. Além disso, com a eleição “barulhenta” americana chegando cada vez mais perto e
preocupações fiscais no Brasil, adotamos um tom de cautela nas nossas recomendações de
estratégias de investimento.

Não deixamos nosso otimismo de longo prazo de lado: ainda enfrentaremos um mundo de juros
extremamente baixos, o que beneficia os ativos reais, como é o caso das ações, mas adotamos
um “bearish hold” para passar por esse semestre.

Isso significa que mantivemos nossas recomendações de alocação na mesma proporção em
todas as classes de ativos. Ou seja, para aquilo que valorizou e ganhou espaço na carteira, o
recomendado é que se reduza o tamanho e “coloque o lucro no bolso”, voltando para o sugerido
inicial. Quanto ao que se desvalorizou ou perdeu espaço no portfólio, é necessário aumentar
posição para manter a estratégia no mesmo equilíbrio.

A seguir, conheça a visão de percentual de alocação por classe em cada uma das 3 estratégias
(conservador, moderado e agressivo).

%%%
PA R A C O N S E R VA D O R E S /A S
Não é porque você foge dos riscos que não
vamos trazer as possibilidades mais lucrativas
que encontrarmos para a sua carteira!

Em agosto, os prêmios pagos títulos de dívida
emitidos

por

empresas

privadas

(crédito

privado) voltaram a patamares pré-coronavírus
– as empresas não precisam mais pagar juros
estratosféricos para pegar dinheiro emprestado
no mercado. Mesmo assim, entendemos que

essa é a classe com prêmio de risco mais
atrativo, no Brasil e no mundo.

O resto, dividimos em 10% em investimentos
indexados à inflação, aqueles que garantem um
pagamento sempre acima da alta dos preços (já

Para você, conservador/a, nossa sugestão é
manter 85% em investimentos pós-fixados, que
têm o menor risco do mercado, para poder
dormir tranquilo à noite, sem se preocupar com
sua grana.

NOVIDADE: FUNDOS DNA

que a situação fiscal é incerta) e 5% em renda
fixa internacional, caso você seja investidor
qualificado (com mais de R$ 1 milhão em
investimentos) e possa acessar esses fundos.

%%%
PA R A M O D E R A D O S /A S
Cauteloso/a que você é, como investidor/a
moderado/a, deve ter se preocupado com a
volatilidade dos mercados e como isso afeta
os seus investimentos. Nós também notamos
esse sentimento de cautela e preferimos não
aumentar

o

risco

das

carteiras,

principalmente considerando que os preços

das ações não estão tão atraentes como há 3
meses.

Em

resumo,

mantivemos

a

recomendação para investimentos em renda

for, maior a consistência nos resultados: isso é

variável em 11% - o suficiente para buscar

lei universal.

ganhar dinheiro nas altas sem muito frio na
Outra posição grande da carteira (27,5%) está

barriga.

em pós-fixados, com o menor risco do
nossa

mercado. Por fim, alocamos 15% de indexação

várias

a inflação (protegidos do aumento dos preços)

estratégias, inclusive com acesso a gestores

sempre com a pressão fiscal que falamos no

globais: quanto mais diversa sua carteira

começo desse relatório em mente.

Para

os

sugestão

fundos
é

multimercado,

diversificar

entre

%%%
PA R A A G R E S S I V O S /A S
Depois de surfar altas das bolsas entre abril e
julho, agosto e setembro configuram meses de
pisar no freio. Preferimos não aumentar o risco
para os agressivos/as e trouxemos as maiores
posições em investimentos globais (28%),
incluindo estratégias de índices ESG (ambiental,
social e governança corporativa, cada vez mais
em evidência no mundo inteiro) com o Trend
ESG

Global.

Também

trouxemos

fundos

multimercado de estratégias variadas (27%) e
deixamos a renda variável ocupar 25% da sua
carteira agressiva.

Na parcela de renda fixa, trouxemos 15% de
indexação à inflação, proteção importante em
um cenário fiscal ainda incerto.

Atenção: nossas carteiras agora têm 6 perfis: além dos investidores conservadores, moderados e
agressivos, agora também falamos com defensivos (conservador-moderado), visionários
(moderado-agressivo) e destemidos (mais agressivos). Todos esses perfis têm indicações próprias,
que você pode conferir NESTE LINK, e também norteiam as carteiras dos fundos DNA.

Novidades nas carteiras

Atualizamos nossas recomendações de carteira para nossa nova escala de perfis de investidor:

agora contamos com 6 recomendações, do mais conservador ao mais agressivo, sendo que todos
podem ser replicados em um único investimento, no fundo da família DNA respectivo.

Entre os “rostinhos novos”, temos o fundo Moneda Latam Credit – gestora antes focada em
investidores institucionais, agora com seu primeiro veículo para investidores qualificados no Brasil
– que explora investimentos de títulos de crédito privado nos mercados emergentes da América
Latina. Tese de investimento para um dos poucos mercados que ainda “não voltou” do estresse
de mercado causado por conta da pandemia.

E se a renda fixa global antes ficava restrita aos investidores qualificados, isso acabou: o fundo
Trend High Yield nasce para dar exposição ao mercado de títulos de crédito com maior risco nos
EUA. Com R$ 100 você pode investir neste mercado que historicamente performa bem pós-crise.

Além disso, o fundo de fundos Selection ESG aparece como opção como uma cesta de gestores
dedicados a investir em companhias preocupadas com o meio ambiente, impacto social e
governança corporativa. Acreditamos ser uma forma mais longeva de se investir em empresas.

Um mês repleto de novidades que “falam inglês” também trouxe o fundo Morgan Stanley Global
Brands, focado em ações de companhias de qualidade que possuem “bandeiras” fortes no
mundo. Esse é o principal fundo de ações da casa, juntamente com o já conhecido MS Global
Opportunities: podem ser uma bela “dobradinha” para você que busca investir em ações ao
redor do mundo, por meio de uma gestão ativa muito qualificada.

A parcela internacional tem sido um diferencial nas nossas carteiras. Ajudaram na recuperação
mais rápida das quedas que tivemos em março e abril, e agora têm ajudado no equilíbrio dos
portfólios. A diversificação geográfica dos investimentos sempre foi importante, e num cenário de
muitas incertezas, ela se torna ainda mais relevante.
CONHEÇA AS CARTEIRAS:
CONSERVADORA
MODERADA
AGRESSIVA

BOLSAS EM SETEMBRO

Desafiando a gravidade
Desde 1928, o S&P 500 registrou uma perda média de 0,03% entre agosto e outubro, os piores três
meses para o índice historicamente.
Mas como esse ano de usual não tem nada, agosto “desafiou a gravidade” e foi um mês
surpreendentemente positivo para as bolsas americanas. Os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq
subiram 7,6%, 7,0% e 9,6%, respectivamente. Foi o melhor desempenho do Dow Jones para o mês
desde 1984 e a melhor performance do S&P 500 em um agosto desde 1986.
O Ibovespa, por outro lado, foi na contramão, não conseguindo acompanhar a alta dos índices
globais devido às preocupações políticas e fiscais. Em real, o Ibovespa cai 14% no ano, próximo de
outros países e regiões (em moeda local), como o México (-15%) e Europa (-13%). Porém, em
dólares, o Brasil voltou a ser a pior Bolsa e pior moeda do mundo no acumulado de 2020, caindo
37% com o Real depreciando 27% em relação ao Dólar.
E, inclusive, essa desestabilização da moeda é um dos pontos que afasta o investidor gringo daqui.
Em 2020, já saíram R$83 bilhões da B3 de investidores estrangeiros, um nível recorde.

Mesmo assim, o Ibovespa segue com uma boa performance em reais e continuamos otimistas com
a bolsa para frente. “Mas e se os gringos não voltarem?” A verdade é que uma volta significativa
de fluxo do investidor estrangeiro seria positiva mas não é essencial para que a Bolsa brasileira
continue subindo.
Com a Selic a 2% ao ano (e mesmo que suba para 3% depois de 2021, como esperamos), a Bolsa
continua sendo um investimento muito atrativo. Vale também lembrar que ela é composta pelas
melhores empresas do mercado, com poder de consolidação e crescimento, se diferenciando
fortemente das empresas da “economia real”.
Além disso, só de pensarmos na migração de renda fixa para renda variável pelos próprios
investidores brasileiros, há um potencial de R$1 trilhão de fluxo - dos R$7,0 trilhões investidos em
Renda Fixa, quase R$1 trilhão estão na poupança, enquanto os fundos Multimercados e Fundos de
Pensão brasileiros, seguem com uma alocação em Bolsa abaixo da histórica.

O “efeito setembro”
Desde 1950, o Dow Jones teve uma queda média de 0,8% no mês de setembro, enquanto o S&P 500
registrou uma queda média de 0,5%.

BOLSAS EM SETEMBRO

O efeito setembro não se limita às ações dos EUA, mas está associado à maioria dos mercados
mundiais. Alguns atribuem o movimento ao viés comportamental sazonal, uma vez que os
investidores mudam suas carteiras no final do verão para fazer caixa.
Outra teoria aponta para o fato de que os meses de verão costumam ter volumes pouco negociados,
já que um bom número de investidores costuma tirar férias e se abster de negociar ativamente suas
carteiras.

E assim que o outono começa e esses investidores em férias voltam ao trabalho, eles de fato se
desfazem das posições que planejavam vender, aumentando a pressão de venda.
Além disso, muitos fundos mútuos experimentam o fim do ano fiscal em setembro. Os gestores de
fundos mútuos, em média, normalmente vendem posições perdedoras antes do final do ano, e essa
tendência é outra explicação possível para o fraco desempenho do mercado em setembro.

Efeito Setembro atacará novamente?
Há preocupação se os ganhos recentes podem continuar no outono do hemisfério norte (ou
primavera aqui para nós do hemisfério sul).
Isso porque todo o otimismo do mercado ainda tem que passar por algumas provas nos próximos
meses, incluindo a própria incerteza quanto ao coronavírus, além da: (i) reunião dos legisladores do
Federal Reserve em meados de setembro – vamos ver se teremos “mais ações ou estímulos” depois
que Jay Powell revelou a nova abordagem do Fed para a inflação que permitirá ultrapassagens e
manterá os juros mais baixos por mais tempo e (ii) eleição nos Estados Unidos em novembro – a
disputa acirrada entre Donald Trump e Joe Biden pode elevar a volatilidade no mercado.
No Brasil, o cenário político será de continuidade das discussões sobre os limites de despesas do
governo e a pressão sobre o teto de gastos. O presidente e sua equipe econômica vão se dedicar a
formatar um desenho para o Renda Brasil — programa de transferência de renda que vai substituir o
auxílio emergencial — que, ao mesmo tempo em que contemple os objetivos de Bolsonaro, caiba
dentro do teto de gastos e seja palatável para o Congresso. A equação não é de fácil solução, e as
chances de atritos são grandes.
“Todos temos os mesmos dados a respeito do presente e a mesma ignorância no que diz respeito ao
futuro.” – Howard Marks

BOLSAS EM SETEMBRO

E agora? Quem poderá me defender?
1.
2.
3.

Uma carteira coerente com o seu perfil de investidora ou investidor
Uma carteira diversificada entre classes de ativos, geografias e setores
Horizonte de investimento bem alinhado com os seus objetivos

E por fim, mais especificamente em ações, como diz o Papa do Valuation, Aswath Damodaran,
escolher ações, ou melhor, empresas para nos tornarmos sócios, tem muito mais a ver com a
narrativa que vislumbramos para frente, do que números e planilhas.
Para ele, se você está procurando uma empresa para investir, procure aquela com margens sólidas,
crescimento de lucro e potencial de consolidação, independente do seu setor.
Obs: Vamos trazer muitas novidades para te ajudar ainda mais nessas escolhas ao longo do mês!
“Ações são bons investimentos se forem tratadas como investimentos, não como fichas para serem
trocadas o tempo todo” - Warren Buffett

O que você achou desse relatório?
Curti!

Ok

Não curti...

Sugestões de leitura

P r a z e r, B e t i n a R o x o
Conheça a nova estrategista-chefe da Rico (saiba mais)

Olimpíadas do mercado
Ouro, prata e bronze não estarão nas premiações das Olimpíadas de Tóquio esse ano, mas podem
compor sua carteira de investimentos (saiba mais)

O Te s o u r o n u m c o n v e r s í v e l
Por que e como os rumores de furo no teto de gastos fazem disparar os prêmios pagos pelos títulos
do Tesouro (saiba mais)

Te c h o u n ã o , e i s a q u e s t ã o
Todas as empresas querem ser tech, mas como isso impacta (ou deveria impactar) na sua avaliação
de ações para investir? (saiba mais)

Raízes da improdutividade brasileira
Se você não está prestando atenção na reforma tributária, deveria. E nós mostramos alguns dos

motivos. (saiba mais)

7 mil ações da Apple de surpresa: o que fazer?
O que você faria se acordasse um dia e descobrisse que herdou mais de US$ 3,5 milhões em ações

da Apple? Nós contamos o que faríamos. (saiba mais)

QUER RECEBER TEXTOS COMO
ESSES TODO DIA POR E-MAIL?

CLIQUE AQUI E ASSINE O
R I C O M AT I N A L
G R AT U I TA M E N T E

Betina Roxo, CNPI 1493
Capitais e Regiões Metropolitanas
3003-5465 ou 4007-2465
Demais Localidades
0800-771-5465
SAC
0800-774-0402

Deficientes Auditivos ou de fala para todas as localidades
0800-771-0101
Ouvidoria
0800-722-3730

Onde Estamos
Av. Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar, Vila Olímpia,
São Paulo SP - CEP 04551-060

Leia nosso Blog
blog.rico.com.vc/

Acesse
www.rico.com.vc
Facebook.com/rico.com.vc
Youtube.com/ricocomvc

Informações
importantes
DISCLAIMER
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Este relatório de análise foi elaborado pela Rico CTVM S.A. (“Rico”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº
598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de
investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações
contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se
responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada
perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises
e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a modificações
sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente
influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Rico. O analista responsável pelo
conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da
Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores
Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP. O atendimento de nossos clientes é realizado
por empregados da Rico. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de
qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o
seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados
a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode
aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados
futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e
os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de
relacionamento da Rico, podendo também ser divulgado no site da Rico. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para
qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da Rico.
A Ouvidoria da Rico tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 771 5454. SAC. 0800 774
0402. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da
Rico: https://www.rico.com.vc/custos
A Rico se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização
deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A
Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros.
Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta
forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário
macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam
identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. O
investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada
pela Rico. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um
investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um
investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma
declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o
cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo
resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não
há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto O investimento em opções é preferencialmente indicado
para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. No mercado de opções, são
negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado
pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto
por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital
investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de
produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada
pela Rico. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em
prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e
máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados
livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias
são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais
significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico.
Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar
um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de
oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o
patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário
macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. Analistas: Thiago Salomão – CNPI-P: EM 1399; Matheus Soares –CNPI
EM1969. Responsável pela Análise da Rico CTVM S.A (Instrução CVM n°483): Roberto Indech – CNPI EM1426 / analises@rico.com.vc /
11-2505-1900

